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KATA PENGANTAR

   Salam Lestari ....

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Buletin SOELINGAN ini dapat 

diselesaikan dengan baik.

 Maksud dan Tujuan dari Buletin SOELINGAN ini sebagai wadah sarana 

dan informasi seputar kegiatan rutin Makupella serta media pertukaran 

informasi baik dalam konteks alam maupun lingkungan. MAKUPELLA sendiri 

sebagai orgnanisasi pecinta alam bertekad ingin mengajak orang-orang di 

sekitar untuk lebih mengenal alam dan lingkungan dengan sarana artikel serta 

tulisan-tulisan yang tersurat dalam buletin ini.

 Ucapan terima kasih juga terhaturkan kepada semua pihak yang telah 

mendukung, untuk suksesnya dalam Kegiatan Eksplorasi dan Konservasi 

Taman Nasional Meru Betiri.

Semoga Buletin ini Kedepannya dapat berlanjut dan lebih Baik Lagi.

Seriboe Hati Dalam Satoe Djiwa...

    Ketua Makupella

Peridoe 2014-2015

Bachrul Walidin

Daftar Isi
Kata Pengantar

Profil Taman Nasional Meru Betiri 

Makupella

Green Home Turtle

Desa Ditengah Belantara Rimba

Meru Betiri Tempat Mereka Bersembunyi 

Pesona Pasir Putih Meru Betiri

Pengetahuan Dasar Mendaki Gunung

Ucapan Terima Kasih

Aksesibilitas

Pesona Taman Nasional Meru Betiri

1

2

3

4

7

8

10

12

14

15

16

Naskah : Arief Kurniawan

Desain Layout :Bachrul Walidin & Hendras Laksono



1 2

Profil Taman Nasional Meru Betiri

Penyu Hijau(Chelonia  mydas), anak penyu 
hijau (Tukik) dan Indukan Penyu Hijau sedang bertelur.

Beberapa Jenis Fauna yang ada di Taman Nasional Meru Betiri 
Burung Hantu, Banteng, Bunga Bangkai, Anak Penyu Hijau Berumur 1 Tahun

Profil Taman Nasional Meru Betiri Mahasiswa Kulit Peduli Alam

MAKUPELLA
Mahasiswa Kulit Peduli AlamMahasiswa Kulit Peduli AlamMahasiswa Kulit Peduli Alam

MAKUPELLA merupakan 

singkatan dari Mahasiswa Kulit 

Peduli Alam, resmi berdiri pada 

30 September 2000 oleh 

beberapa mahasiswa ATK, 

diantaranya Arip “ Surip” 

W 97, Ismaji “Topat” 98, 

Purwoko “b lack” ,  

Danang “cethul” 98 

dkk. Berawal dari sebuah 

komunitas Mahasiswa yang senang  

berkegiatan di alam bebas, terbentuklah 

sebuah organisasi mapala di ATK yang 

memiliki gagasan untuk mewadahi 

kegiatan – kegiatan di alam terbuka.

Dasar perekrutan anggota, 

Makupella mangadakan pendidikan 

dan Latihan Dasar (DIKLATSAR) 

bagi calon anggotanya yang diadakan 

setiap 1 tahun sekali. Diklatsar I 

dilaksanakan dikompleks Goa Cerme 

pada bulan November 2000 dengan 

anggota 16 orang yang kemudian diberi 

tanggungjawab untuk meneruskan 

roda organisasi dengan ketua terpilih 

Arsenal Irawan P, pada November 

2000. Diklatsar II dilaksanakan 

ditempat yang sama, diikuti 19 orang 

calon anggota yang kemudian 

dilanjutkan dengan suksesi 

kepemimpinan Mario Devys ( 

I/2000 ) terpilih sebagai ketua 

yang digantikan Miftahul 

Khoir (I/2000). Diklatsar 

III dilaksanakan di Lereng 

Selatan Merapi pada 

Bulan April 2003 yang 

diikuti 6 calon anggota.

 Bulan Juli 2003 merupakan 

tanggal sejarah organisasi Makupella 

dengan diselenggarakan Musyawarah 

Anggota Makupella I yang memilih 

Taufiq Nugroho (II/2001) sebagai 

ketua dan merekomendasikan 

pembuatan AD/ART Makupella. 

Sampai dengan DIKLATSAR XI di 

Kompleks Goa Cerme, bulan 

Desember 2010 yang menghasilkan 15 

anggota. Makupela telah mengadakan 

sebanyak 15 kali DIKLATSAR 

dengan jumlah anggota penuh 

keseluruhan 122 orang. Sedangkan 

Musyawarah Anggota telah terlaksana 

sebanyak 11 kali, terakhir dilaksanakan 

pada tanggal 21-23 September 2014 

dengan terpilihnya Bachrul Walidin 

Sebagai ketua Makupella periode 2014 

– 2015. 
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www.facebook.com/makupellajogjakarta

www.instagram/makupellawww.makupella.wordpress.com

Informasi Seputar MAKUPELLA dapat dilihat melalui:

Basecamp:Jl.Ringroad Selatan, Glugo, Panggungharjo,Sewon,Bantul, Yogyakarta 55188

Taman Nasional Meru 
Betiri (TNMB) adalah 

salah satu dari delapan 
Taman Nasional yang kini 
t e r s i sa  d i  Pu lau  Jawa . 
L o k a s i n y a  t e r l e t a k  d i 
Provinsi Jawa Timur yaitu di 
Wilayah Kabupaten Jember 
dan Banyuwangi, dengan 
Luas Total 58.000 ha. Terdiri 
dari 36.700 ha di Kabupaten 
Jember dan 21.300 ha di 
Kabupaten banyuwangi. 
secara Geografis Kawasan 
Meru Betiri terletak antara 
113° 37´ 5"-113° 57´ 06" BT 
- 8° 22´ 16"-8° 32´ 05" LS. 
 Sebagai Kawasan 
Hutan Konservasi, Taman 
Nas iona l  Me r u  Be t i r i 
m e m i l i k i  k e k a y a a n 
keanekaragaman hayati yang 
sangat tinggi mendiami 
diberbagai tipe ekosistem 
yang ada. Beberapa jenis flora yang ada di Taman Nasional Meru Betiri diantaranya: 
Walangan (Pterospermum diversifolium), Langsat (Langsium domesticum), Bendo (Artocarpus 
Elasticus), Bunga Bangkai/Padmosari (Rafflesia Zollingeriana) dll.
 Dengan berbagai jenis flora di Taman Nasional Meru Betiri, maka didalamnya 
juga hidup berbagai jenis fauna yang antara lain: Banteng (Bos Javanicus), Rusa (Cervus 
Timorensis), Burung Hantu (Strix Leptogrammica), Burung Rangkong(Buceros Rhinocerus), 
Ayam Hutan(Gallus Varius), Penyu Hijau(Chelonia mydas) dll.
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Pantai Sukamade termasuk 
dalam kawasan Taman Nasional Meru 
Betiri. Tepatnya terletak di kelurahan 
Sorongan kecamatan Pesanggaran 
kabupaten Banyuwangi, 97 km arah 

obarat daya pada koordinat 8 33'-
o o o o o

8 38 LS dan 113 50'-113 58 BT. Dari 
kota Banyuwangi kita harus menuju 
Jajag terlebih dahulu, kemudian 
menuju Pasanggaran dan Sorongan. 
Dari Sorongan inilah titik terakhir yang 
bisa ditempuh menggunakan motor 
atau mobil biasa. Dari sini perjalanan 
masih sekitar dua jam untuk sampai di 
pantai Sukamade yang hanya bisa dilalui 
menggunakan motor trail maupun 
mobil 4WD mengingat medannya yang 

terjal dan berbatu.
Pada mulanya pantai  ini  

ditemukan oleh Belanda pada tahun 
1927. Sekarang Sukamade merupakan 
kawasan hutan lindung alam yang masuk 
dalam kawasan Taman Nasional Meru 
Betiri .  Pantai Sukamade sendiri 
difokuskan oleh pihak Taman Nasional 
untuk penangkaran penyu. Pantai 
Sukamade merupakan tempat bertelur 
para penyu dari samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik. Hal ini tidak lepas dari letaknya yang terpencil dan 
strategis yaitu di pinggiran 
Samudra.

Dahulu di Sukamade penyu-penyu 
yang mendarat setiap hari bisa mencapai 

puluhan ekor, oleh sebab itulah 
Sukamade dijuluki “Rumah Penyu”. 

Akan tetapi belakangan ini penyu-penyu 
yang mendarat hanyalah belasan ekor 
saja bahkan kadang sampai dengan  
hitungan jari. Hal ini disebabkan oleh 
banyaknya kapal nelayan yang mencari 
ikan di sekitar panti Sukamade. 
Memasang lampu-lampu penerangan di 
kapalnya sehingga membuat perairan 
menjadi terang. Akibatnya penyu 
menjadi takut karena mereka hewan 
nocturnal yang tidak menyukai cahaya. 
“Pihak Taman Nasional sendiri 
melarang menyalakan lampu pada 
malam hari di kawasan pantai supaya 

Pemberian Taging pada Penyu Hijau(Chelonia  mydas), 
Agar memudahkan dalam pendataan oleh Petugas TNMB

Green Home Turtle
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kondisi pantai tetap gelap gulita untuk 
membuat kondisi sealami mungkin bagi 
penyu yang mendarat”, ujar pak Jun salah 
satu staf  Taman Nasional.

Terdapat empat spesies penyu 
yang bertelur di pantai Sukamade yaitu 
penyu hijau (Cholonia mydas), penyu sisik 
(Eretmochelys imbricata), penyu lekang 
(Lepidochelys olivacea), dan penyu belimbing 
(Dermochelys coriaceae). Dari keempat 
spesies itu, penyu hijaulah jenis yang 
paling banyak dan mudah ditemukan di 
pantai Sukamade, dan Sukamade pun 
merupakan tempat pendaratan penyu 
hijau terbesar di Indonesia. Biasanya 
puncak bertelur dari penyu adalah bulan 
November hingga Maret. Penyu betina 
yang siap bertelur sekitar usia 25 tahun. 
Penyu betina dapat enam kali bertelur 
dalam satu musim kawin. Telur yang 
dihasilkan dapat mencapai puluhan 
hingga ratusan butir.

Upaya yang dilakukan Taman 
Nasional dalam penangkaran penyu 
dimulai dari pantroli. Patroli penyu dibagi 
menjadi dua shift yaitu patroli malam 

(pukul 20.00-24.00) dan patroli pagi 
(pukul 04.00-06.00). Team patroli dibagi 
menjadi dua yaitu team barat dan team 

timur. Team barat tugasnya menyapu 
sektor 1 sampai 8 sedangkan team timur 
menyapu sektor 9 sampai 34, yang 
daerahnya dipisahkan oleh muara sungai 
Sukamade. Panjang pantai Sukamade 
adalah kurang lebih 3km terbagi menjadi 
34 sektor. Setiap sektor panjangnya 
kurang lebih 100m. Patroli yang dilakukan 
ini bertujuan untuk mendata penyu, 
memberi tag atau tanda pengenal, dan 

mengamankan telur penyu baik 
dari ancaman manusia maupun 
binatang liar.

Upaya  s e l an ju tnya  
penanaman telur penyu secara 
semi alami (hatchery semi alami) 
yang memiliki 4 buah bak 
penetasan. Telur penyu akan 
ditanam pada hatchery saat pagi 
hari karena suhu udara masih 
rendah. Kedalaman lubang 
sarang di hatchery berkisar 50-80 
cm. Lubang te lur  dibuat  
sedemikian rupa agar mirip 
dengan lubang aslinya. Telur 

yang sudah ditanam diberi patok label yang isinya 
antara lain : nomor sarang, spesies penyu, jumlah 
telur, dan tanggal relokasi. Lama penetasan telur 
penyu berkisar 60-75 hari.

Tukik-tukik yang sudah menetas kemudian 
dipindahkan ke aquarium. Tukik yang disimpan di 
aquarium tidak boleh lebih dari 24 jam. Mereka 
harus dilepas sebelum cadangan makanannya 
berupa tali ari-ari atau pusar habis. Tukik biasanya 
dilepas pada pagi, sore atau malam hari. Tukik tidak 
boleh terkena sinar matahari dan lampu flash, hal itu 
akan membuat tukik-tukik stres dan buta. Tukik-
tukik yang dilepas memang tidak bergerak dengan 
cepat, mereka sengaja melakukan itu untuk 
beradaptasi dan mengingat karakter pantai 

yang mereka tinggalkan. Yang kemudian 
Green Home Turtle

Pantai Sukamade merupakan tempat penyu hijau bertelur

Proses bertelur Penyu Hijau di pantai Sukamade
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saat dewasa mereka kembali lagi untuk bertelur. Dari ratusan bahkan ribuan tukik yang 
dilepas kemungkinan bertahan hidup amatlah kecil. Disini peran rantai makanan dan 
alam sangat berpengaruh. Predator 
seperti elang laut dan ikan-ikan besar 
adalah musuh utamanya, belum lagi jika 
tukik-tukik itu tersangkut jaring nelayan.

Menurut pemaparan kepala 
Resort Sukamade Bapak Hartanto 
mengenai hal tersebut. “kita tidak dapat 
berbuat apa-apa. Semua kita serahkan ke 
alam”, ujar beliau. Dari jawaban beliau 
tersebut menggugah hati kecil kami ingin 
bertanya, “kenapa tidak kita pelihara 
dahulu hingga tukik cukup umur untuk 
dilepas? Bukankah fase-fase yang sangat 
sulit bagi tukik berada pada usia 0-3 
bulan?”. Lantas saya memberanikan diri 
untuk bertanya. “Tidak, kita tidak mau 
mencampuri alam. Ketika tukik-tukik sudah habis cadangan makanannya, mau tidak 
mau mereka harus diberi makan. Ketika kita tangkarkan lagi otomatis kita yang 

memberikan makan, hal tersebut dapat 
merubah perilaku mereka kelak saat 

dilautan.” Ujar Pak Hartanto secara 
detail. Dari sinilah kami dapat 

Di tengah belantara rimba Taman 
Nasional Meru Betiri terdapat sebuah 
d e s a  y a n g  
b e r n a m a  
S u k a m a d e .  
Arahnya sekitar 
5km arah barat 
l a u t  p a n t a i  
S u k a m a d e .  
S e c a r a  
a d m i n i s t r a t i f  
desa Sukamade 
sendiri masuk 
dalam kelurahan 
S o r o n g a n  
k e c a m a t a n  
P a s a n g g a r a n  
k a b u p a t e n  
B a n y u w a n g i .  
Un tuk  dapa t  
mengakses desa 
i n i  
membutuhkan 
waktu 2,5 jam dari Sorongan dengan 
medan offroad, melintasi beberapa 
sungai, perkebunan karet dan kopi.

Desa Sukamade sendiri mayoritas 
penduduk beragama islam dan kristiani. 
Desa ini dipadati sekitar 350 kepala 
keluarga yang terbagi menjadi 8 RT. Desa 
Sukamade ini termasuk desa yang 
tertinggal. Akses yang sulit dan letaknya 
yang benar-benar di tengah hutan 
membuat desa ini belum terjangkau listrik 
dari PLN. Penduduk desa hanya 
mengandalkan generator set untuk 
memenuhi kebutuhan listrik mereka dan 
itupun tidak semua mempunyainya. “Janji 

pemerintah, tahun 2016 listrik PLN akan 
masuk ke desa ini”, ucap salah seorang 
pemilik warung yang sempat kami 

singgahi.
“Dahul

u  k e t i k a  
p e r k e b u n a n  
masih berjaya, 
jalan desa ini 
kerapkali diurug 
dan diperhalus 
o l e h  p i h a k  
p e r k e b u n a n ,  
namun sekarang 
p i h a k  
p e r k e b u n a n  
t i d a k  l a g i  
mengurusi itu”, 
ujar salah satu 
w a r g a  d e s a  
S u k a m a d e .  
M a y o r i t a s  
penduduk desa 
memiliki mata 
p e n c a h a r i a n  

berkebun, nelayan, dan di hutan. 
“Sebenarnya kami salah dan melanggar 
jika mencari makan di hutan seperti 
mencari buah-buahan dan kayu. Namun 
bagaimana lagi perut kami lapar”, ujar 
salah satu ketua RT di desa Sukamade 
dengan logat jawanya. Penduduk desa 
menggunakan bahasa jawa sebagai sarana 
komunikasi.

Hal yang unik ketika berkunjung 
ke desa ini adalah banya sekali warung 
kelontong yang menjajakan sembako dan 
rujak khas Sukamade. Selain akses yang 
sulit di desa ini sinyal HP pun hampir 

Desa Ditengah Belantara Rimba
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menyimpulkan bahwasanya 
penangkaran itu adalah hal yang 
bagus, yang dapat membantu 
kelangsungan mereka. Namun akan 
tetapi harus kita tekan peran manusia 
didalamnya, karena semakin besar 
pengaruh campur tangan manusia akan 
sangat berimbas pada perilaku mereka. 
Semoga salah satu binatang purba ini 
dapat masih dikenal oleh anak cucu kita.

6

Untuk kalian yg ingin tahu cara merawat sepatu 
gunung yg benar, simak 
beberapa tips di bawah 
ini:

1 .  S e p a t u  h a r u s 
dibersihkan dahulu 
sebelum disimpan, 

misalnya dicuci dgn air ataupun shampoo 
khusus (jangan gunakan detergen/sikat 
keras),2. Setelah bersih, keringkan sepatu dgn 
cara diangin-anginkan, jangan di bawah sinar 
matahari langsung krn hal tsb akan merusak 
material sepatu,
3. Setelah kering, sepatu disimpan di rak 
terbuka dgn posisi berdiri, sisipkan silica gel 
agar tidak lembab (sebaiknya di rak terbuka 
daripada disimpan dalam kotak),
4. Gunakan ganjalan sepatu di ujung dalam 
sepatu utk menjaga bentuk, bisa dgn gumpalan 
kertas koran,
5. Apabila sepatu kotor, lap dgn kanebo dgn 
perlahan.
Bisa dicoba!    Sumber: Eiger

Tips dan Trik Merawat Sepatu Trecking
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Meru Betiri adalah gugusan dari rentetan Taman Nasional di pulau jawa. Jika kita 
bandingkan Meru Betiri-lah yang mempunyai kekayaan hayati terutuh di pulau jawa. 
Hutan yang masih lebat dan terpencil memungkinkan satwa serta tumbuhan langka 
bersembunyi 
d i b a l i k  
r e r imbunan  
Meru Betiri. 
A k t i v i t a s  
m a n u s i a ,  
p e m b u k a a n  
l a h a n ,  d a n  
perburuan liar 
a d a l a h  
momok tiada 
henti bagi mereka.

Harimau Jawa (Pathera trigis sondaica)
 Harimau Jawa adalah salah satu fauna endemik Indonesia. Keberadaanya kini 
yang kerap kali diperdebatkan bahkan kerap kali disangkut pautkan dengan mitos. 
Beberapa lembaga Internasional menyatakan bahwa kucing besar ini punah menyusul 
saudara dekatnya Harimau Bali. Di Indonesia sendiri harimau terbagi menjadi tiga sub 

spesies yaitu harimau sumatera, jawa dan bali. Sedangkan di dunia, kucing besar yang 
berasal dari dataran tigris terbagi menjadi delapan spesies.

Beberapa kali penelitian dilaksanakan namun belum menemukan titik terang. 
Namun, warga sekitar sendiri meyakini sosok harimau ini masih mendiami Meru Betiri. 
“Dahulu kami sempat memasang kamera trap di beberapa titik untuk melacak 
keberadaanya, namun hasilnya nihil. Bukti-bukti otentik yang kami temukan hanyalah 
berupa cakaran di pohon dan kotoran saja. Beberapa warga mengaku melihat hewan ini, 
namun kerap kali disangkut pautkan dengan mitos. Mungkin hanya alam yang tahu 
keberadaanya sekarang”, ujar mas Eko salah satu staf  resort Sukamade. Jika memang 
seperti itu adanya kita semua hanya bisa berharap bahwa binatang endemik jawa ini 
sedang bersembunyi di pedalaman hutan Meru Betiri.

Banteng Jawa (Bos javanicus)
 Banteng jawa adalah salah satu 
kerabat terdekat dari sapi. Ciri-ciri dari 
banteng jawa yaitu memiliki tinggi sekitar 
160cm, dan panjang 190-225 cm. 
Sedangkan beratnya mencapai 600-800 kg 
untuk banteng jantan. Banteng jawa 
memiliki sepasang tanduk dengan 
panjang bisa mencapai 25 cm. Banteng 
jantan tanduknya melengkung ke atas 
sedangkan banteng betina tanduknya 
melengkung ke dalam.
 Banteng sendiri adalah hewan 
nocturnal dan hidup berkelompok, namun 
tak jarang ditemui banteng yang hidup 
secara soloter. Banteng sangat menyukai 
habitat yang bersemak. Saat siang hari 
banteng suka bersembunyi diantara pepohonan coklat yang rindang. Hewan mamalia ini 
keberadaanya terancam punah, dan sekarang hanya bisa ditemukan di kawasan Taman 
Nasional Meru Betiri. Disinilah tempat persembunyian yang aman dari keganasan 
manusia.

Elang Jawa (Nisaetus bartelsi)
 Kawasan Taman Nasional Meru betiri menjadi habitat satwa langka ini. Burung 
karnivora yang memiliki ciri khas jambul yang menonjol ini merupakan burung endemik 
pulau jawa. Secara catatan, burung ini masih ditemukan di Taman Nasional Meru Betiri 
yang luasnya mencapai 58.000 hektare. Populasi elang jawa yang terus menurun akibat 
kerusakan hutan tidak bisa terelakan. Hingga saat ini jumlah populasinya disana belum 
dapat dipastikan. Elang jawa termasuk salah satu fokus konservasi salain penyu, banteng 
dan raflesia.

Meru Betiri Tempat 
Mereka Bersembunyi

Meru Betiri Tempat Mereka Bersembunyi Meru Betiri Tempat Mereka Bersembunyi

Pencarian Banteng Jawa, Merak dan Burung Rangkong

Banteng Jawa (Bos Javanicus)

tidak ada. Hanya di beberapa titik saja 
yang terdapat sinyal. Hal unik yang dapat 
ditemui di desa ini adalah tidak terdapat 
angkutan umum. Satu-satunya angkutan 
disini adalah truck. Tidak setiap hari truck 
beroperasi, namun pada hari minggu 
truck dipastikan beroperasi. Untuk dapat 
mencapai pasar terdekat yaitu di 
Sorongan, warga desa dikenakan tarif  
sebesar Rp 25.000,00 rupiah untuk sekali 
jalan.

Walau semua serba keterbatasan, 

dalam hal pendidikan dan kesehatan desa 
ini cukup bagus. Desa ini memiliki TK 
hingga SMA dalam satu komplek. 
Kemudian pukesmas berada di samping 
TK. Rumah ibadah seperti masjid dan 
gereja juga terdapat disini. Suasana desa 
yang begitu damai dan asri membuat 
penduduk disini betah. Mereka tidak 
banyak menuntut, asalkan mereka bisa 
tetap bertahan hidup, hal itu sudah lebih 
dari cukup untuk mereka.
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Raflesia Zollingeriana
 Raflesia Zollingeriana atau masyarakat jawa lebih mengenalnya dengan bunga 
padmosari. Flora endemik Taman Nasional Meru Betiri ini tidak mempunyai batang daun 
dan akar. Bunga ini bersifat holoparasit yang membutuhkan inang untuk menempel. 
Inang dari raflesia ini adalah tetrastigma lanceolariun dan tetrastigma papilosum. Usia rata-rata 

bunga ini hanyalah tiga bulan 
dan bunga ini hanya mekar 
selama enam hari kemudian 
menghitam dan membusuk.
 Habitat yang masih bisa kita 
jumpai di Meru Betiri ini 
berada di blok Krecek Resort 
Bandealit dan blok Parang 
Kulon resort Sukamade, 
karena dikedua tempat itulah 
inangnya tumbuh, walau 

terkadang masih dapat kita 
jumpai di kawasan Teluk Hijau. 

Usaha yang dilakukan TNMB sendiri berupa memberi pengaman berupa kerangkeng 
pada bunga ini sejak masih muda, namun tetap saja ada kalanya bunga ini dimakan 
binatang pengerat. 

Pesona 
Pasir Putih Meru Betiri

Sukamade yang masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri tak hanya 
menawarkan kekayaan flora dan faunanya saja. Pesona pasir putih yang berderet sangat 
memikat. Walau letaknya berdekatan namun pantai-pantai disini memiliki ciri khas 
sendiri-sendiri.
 Dimulai dari Rajagwesi, pantai pasir putih ini merupakan pintu masuk Taman 
Nasional. Pantai ini dihuni oleh nelayan tradisional. Dahulu pantai ini juga dijadikan 
tempat penyu bertelur. Akan tetapi menjak ramainya pantai ini oleh aktivitas manusia tak 
satupun penyu yang dapat ditemukan.
 Bergeser ke barat sekitar 45 menit perjalanan menggunakan mobil 4 WD atau 
motor, terdapat Teluk Damai disana. Disebut teluk damai karena deburan ombak yang 
tenang. Bergeser sedikit Pantai Batu atau Stone Beach terlihat eksotis disana. Pantai kecil 
yang mirip teluk ini tak serupa dengan saudara serumpunnya. Pantai ini tidak terdapat 
pasir sedikitpun kecuali batu-batu. Ombak di pantai batu relatif  lebih besar.
 Berjalan menyiris pantai batu kemudian masuk kedalam hutan sedikit ada teluk 

hhijau yang menunggu disana. Air yang berwarna hijau pada bagian pinggirnya dan 
berwarna biru pada bagian tengahnya adalah ciri khas utamanya. Pasir pantai disini 

lebih putih dan lebih lembut. Teluk Hijau sendiri juga merupakan salah satu titik dimana 
raflesia zollingeriana tumbuh.
 Perjalanan darat menggunakan kendaraan bermotor sepanjang 8 km dapat 
diteruskan untuk menuju pantai Sukamade. Di Pantai Sukamade penjagaan relatif  ketat 
karena terdapat resort konservasi penyu. Pentai Sukamade sendiri merupakan tempat 
penyu bertelur. Kondisi pantai yang bersih dan sunyi serta letaknya yang terpencil 
membuat para penyu cocok untuk menitipkan telurnya di pantai ini. Ombaknya relatif  
besar dan banyak terdapat 
p a l ung.  Pa s i r  pu t i hnya  
cender ung  l eb ih  besa r ,  
berwarna kekuningan dan tidak 
lengket.
 Berjalan ke arah barat 
laut sekitar 7km terdapat Teluk 
Permison. Perjalanan dpat 
d i t empuh meng gunakan  
kendaraan bermotor melewati 
perkebunan karet dan kopi 
serta desa Sukamade. Teluk 
Permison cukup luas terbagi 
menjdai Permison Barat dan 
Permison Timur. Suasana 
pantai cukup menjanjikan. 
Teluk Permison ini sering 
menjadi tempat s inggah 
nelayan pencarmison ini sering 
menjadi tempat s inggah 
nelayan pencari ikan.

Pesona Pasir Putih Sukamade Pesona Pasir Putih Sukamade

Raflesia Zollingeriana/Bunga Padmosari, Knop Raflesia, 
Inang Tempat Melekat Raflesia dan Raflesia yang sudah Mati

Teluk Hijau/Green Bay, dan Pantai Sukamade
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|| PENGETAHUAN DASAR MENDAKI GUNUNG  ||

MAKANAN.
Dalam kondisi hidup dialam bebas ada berbagai makanan yang dapat di konsumsi, tetapi 

harus memperhatikan beberapa 

syarat dan patokan berikut :

· Makanan yang di makan 

kera juga bisa di makan 

manusia

· Hati-hatilah pada 

tanaman dan buah yang 

berwarna mencolok

· Hindari makanan yang 

mengeluarakan getah 

putih, seperti sabun 

kecuali sawo dan pepaya.

· Tanaman yang akan 

dimakan di coba dulu 

dioleskan pada tangan, lengan, bibir dan atau lidah, tunggu sesaat. Apabila 

terasa aman bisa dimakan.

· Hindari makanan yang terlalu pahit atau asam

Catatan ;

Hubungan air dan makanan; Untuk makanan yang mengandung karbohidrat 

memerlukan air yang sedikit, Makanan ringan yang dikemas akan mempercepat 

kehausan, Makanan yang mengandung protein butuh air yang banyak.

Tumbuhan yang dapat dimakan dapat diketahui dari ciri-ciri fisik, misalnya : Permukaan 

daun atau batang yang tidak berbulu atau berduri, tidak mengeluarkan getah yang sangat 

lekat, tidak menimbulkan rasa gatal, hal ini dapat dicoba dengan mengoleskan daunnya 

pada kulit atau bibir dan tidak menimbulkan rasa pahit yang sangat (dapat dicoba di ujung 

lidah)

Bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimakan berupa batangnya :

· Batang pohon pisang (putihnya)

· Bambu yang masih muda (rebung)

· Pakis dalamnya berwarna putih.

· Sagu dalamnya berwarna putih.

· Tebu.

Bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimakan berupa daunnya :

· Selada air

Pengetahuan Dasar Mendaki Gunung Pengetahuan Dasar Mendaki Gunung

· Rasamala (yang masih muda)

· Daun mlinjo

· Singkong

Bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimakan berupa akar dan umbinya :

· Ubi jalar, talas, singkong

Bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimakan berupa Buahnya :

· Arbei, asam jawa, juwet

Tumbuhan yang dapat dimakan seluruhnya :

· Jamur merang, jamur kayu. Tetapi ada beberapa jenis jamur mempunyai 

beracun yang ciri-cirinya adalah :

· Mempunyai warna mencolok

· Baunya tidak sedap

· Bila dimasukkan ke dalam nasi, nasinya menjadi kuning

· Sendok menjadi hitam bila dimasukkan ke dalam masakan

· Bila diraba mudah hancur

· Punya cawan/bentuk mangkok pada bagian pokok batangnya

· Tumbuh dari kotoran hewan

· Mengeluarkan getah putih

Selain tumbuhan, berbagai hewan yang ditemukan di alam dapat dimakan juga, misalnya 

Belalang, Jangkrik, Tempayak putih (gendon), Cacing, burung, Laron, Lebah, larva, 

Siput/bekicot, Kadal [bagia belakang dan ekor], Katak hijau, Ular [1/3 bagian tubuh 

tengahnya], Binatang besar lainnya.

Ada beberapa ciri binatang yang tidak dapat dimakan, yaitu :

· Binatang yang mengandung bisa : lipan dan kalajengking

· Binatang yang mengandung racun : penyu laut

· Binatang yang mengandung bau yang khas : sigung / senggung

Api.

Bila mempunyai bahan untuk membuat api, yang perlu diperhatikan adalah jangan 

membuat api terlalu besar tetapi buatlah api yang kecil beberapa buah, hal ini lebih 

baik dan panas yang dihasilkan merata.

Cara membuat api dalam keadaan darurat :

· Dengan lensa / Kaca pembesar ; fokuskan sinar pada satu titik dimana 

diletakkan bahan yang mudah terbakar.

· Gesekan kayu dengan kayu ; Cara ini adalah cara yang paling susah, caranya 

dengan menggesek-gesekkan dua buah batang kayu sehingga panas dan kemudian 

dekatkan bahan penyala, sehingga terbakar.

· Busur dan gurdi ; Buatlah busur yang kuat dengan mempergunakan tali sepatu 

atau parasut, gurdikan kayu keras pada kayu lain sehingga terlihat asap dan 

Ilustrasi Memasak
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Ucapan Terima Kasih

15

Aksesibilitas

sediakan bahan penyala agar mudah tebakar. Bahan penyala yang baik adalah 

kawul / sabut terdapat pada dasar kelapa, atau daun aren

Survival kits.

Survical kits adalah perlengkapan untuk survival yang harus dibawa dalam perjalanan 

sebagai alat berjaga-jaga bila terjadi keadaan darurat atau juga dapat digunakan selama 

perjalanan.

Beberapa contoh survival kits adalah :

· Mata pancing /kait

· Pisau / sangkur / vitrorinoc

· Tali kecil

· Senter

· Cermin suryakanta, cermin kecil

· Peluit

· Korek api yang disimpan dalam tempat kedap air [tube roll film]

· Tablet garam, norit

· Obat-obatan pribadi

· Jarum + benang + peniti

· Ponco / jas hujan / rain coat

· Dan lain-lain.

Ucapan Terima Kasih

BALAI DIKLAT INDUSTRI 
YOGYAKARTA

POLITEKNIK ATK 
YOGYAKARTA

BALAI TAMAN NASIONAL 
MERU BETIRI

RESORT 
SUKAMADE

SELURUH ANGGOTA BIASA & ANGGOTA LUAR BIASA MAKUPELLA
SEHINGGA TERLAKSANANYA KEGIATAN 

EKSPLORASI DAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Selokan Mataram Mbarek Selokan Mataram Mbarek 
Depan Kampus Kehutanan UGMDepan Kampus Kehutanan UGM

Yogyakarta, Jam Operasional Toko 8.30 - 22.00 Yogyakarta, Jam Operasional Toko 8.30 - 22.00 

Selokan Mataram Mbarek 
Depan Kampus Kehutanan UGM

Yogyakarta, Jam Operasional Toko 8.30 - 22.00 

Terminal Tawang Alun - Kantor Balai TNMB
(jarak tempuh 13 km waktu tempuh 30 menit
menggunakan angkot kuning)

Kantor Balai TNMB - Terminal Jajag
(jarak tempuh 76 km waktu tempuh 2 jam menggunakan bus)

Terminal Jajag - Pasar Sarongan
(jarak tempuh 38 km waktu tempuh 1 jam menggunakan bus damri)

Pasar Sarongan - Taman Nasional Meru Betiri
(jarak tempuh 13,8 km waktu tempuh 1,5 jam menggunakan ojek)

AKSESIBILITAS

PETA PERSEBARAN
FLORA - FAUNA
TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

Taman
Nasional

Meru Betiri

Bandealit

Meru

Permisan

Teluk Hijau

Sukamade Rajegwesi

Pasar Sarongan
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